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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet 
mellan kvinnor och män att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. I artikel 16.1 i rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna 
bestämmelser om Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och 
sammanhållningsfonden och om upphävandet av förordning (EG) nr 1260/19991 fastställs 
att ”Medlemsstaterna och kommissionen skall se till att jämställdhet mellan män och 
kvinnor och integreringen av jämställdhetsperspektivet främjas under de olika etapperna 
av fondernas genomförande”.

B. Att införa jämställdhetsperspektivet i praktiken innebär att bedöma hur politiska åtgärder 
påverkar både kvinnors och mäns liv och ställning samt att när så behövs ta ansvar för att 
justera åtgärderna i syfte att främja jämställdheten.

1. Europaparlamentet poängterar att det krävs mer samordning för att stärka genomförandet 
av jämställdhetsperspektivet på alla politikområden.

2. Europaparlamentet understryker att socialfonden måste stödja såväl särskilda åtgärder för 
att förbättra kvinnors tillträde till och deltagande på arbetsmarknaden som 
jämställdhetsperspektivet. Parlamentet anser att alla fonder bör ha en budgetpost för 
jämställdhet (genusbaserad budget).

3. Europaparlamentet påminner om att det finns ett behov av att föra in nya metoder och 
innovativa instrument i regionala utvecklingsstrategier och understryker behovet av att 
tillhandahålla utbildning i hur man inför jämställdhet och verktyg för beslutsfattare på 
regional nivå.

4. Europaparlamentet påpekar att man särskilt måste inrikta sig på att hjälpa utsatta grupper, 
i synnerhet kvinnor i landsbygdsområden, för att strukturfonderna skall ge ett så gott 
resultat som möjligt på lång sikt.

5. Europaparlamentet understryker att regelbundna och omfattande regionala statistiska 
uppgifter uppdelade efter genus, vilka för närvarande inte finns, måste samlas in för att 
klargöra kvinnors verkliga situation och olikheterna mellan deras liv i olika regioner.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, i tillägg till jämställdhetsperspektivet, 
lägga fram ett förslag om en rad särskilda åtgärder, t.ex. kampanjer för att öka 
medvetenheten, utbyte av god praxis, dialog med medborgarna och insatser inom ramen 
för offentlig-privata partnerskap.

  
1 EUT L 210, 31.7.2006, s. 25–78.


